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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความคิดเห็น และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับสวัสดิการ
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกออกมา 6 ด้านได้แก่ 1) สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 2) สวัสดิการ
ด้านการศึกษา 3) ด้านสวัสดิการด้านการสงเคราะห์ 4) ด้านสวัสดิการด้านนันทนาการ 5) ด้านสวัสดิการสร้าง
ความมั่นคง และ6) สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการต�ำรวจสังกัด
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำนวน 307 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ค่าความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ (Reliability) แอลฟ่าของครอนบาค ที่ระดับ 0.727 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สวัสดิการด้านสุขภาพ
อนามัย รองลงมา คือ ด้านสวัสดิการด้านนันทนาการ ด้านสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการด้าน
การสร้างความมั่นคง ด้านสวัสดิการด้านการสงเคราะห์ และค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ด้านสวัสดิการด้านการศึกษา
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งต่างจากด้านอื่น ๆ ข้างต้นที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
และจากผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล
6 จ�ำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ชัน้ ยศ แผนกปฏิบตั งิ านปัจจุบนั
และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความแตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: สวัสดิการ ข้าราชการต�ำรวจ สวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
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Abstract
The purpose of this research was to study and to compare opinions on the welfare
of Metropolitan Police Division 6 classified into 6 aspects: 1) economic welfare, 2) education
welfare, 3) social service welfare, 4) recreation welfare, 5) security welfare, and 6) health and
sanitary welfare. The sample selected in this research was 307 police officers of Metropolitan
Police Division 6. The questionnaire was used as the research instrument with Cronbach’s
alpha coefficient of 0.727. The statistics used in this data analysis included frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA.
The research findings revealed that the overall opinion on the welfare of
Metropolitan Police Division 6 was at the moderate level. When considering each aspect,
health and sanitary welfare had the highest mean, followed by recreation welfare,
economic welfare, security welfare and social service welfare which were rated at the
moderate level. In addition, education welfare was rated at the lowest level with the lowest
mean. According to the results of comparative study of the opinions regarding the welfare
of Metropolitan Police Division 6 classified by personal characteristics, it found that police
officers with different genders, age, education level, marital status, ranks, current working
units and monthly salary did not have different opinions on the welfare of Metropolitan
Police Division 6.
Keywords: Welfare, Police Officers, The Welfare of Metropolitan Police Division 6

บทน�ำ
องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม ต่างมุ่งมั่นพยายามให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และบรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น องค์กรของรัฐโดยมากจะมุ่งเป้าหมายในการจัดการบริการ
สาธารณะ (Public Service) มีลักษณะเป็นการให้บริการแก่ประชาชน โดยให้เกิดความพอใจ ทั้งนี้เพื่อสนอง
ความต้องการโดยส่วนรวมของประชาชนนั่นเอง หรือองค์กรเอกชนส่วนมากเน้นแสวงหาก�ำไรให้มากที่สุด
แต่อย่างไรก็ตามในการที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้จะต้องสร้างระบบภายในขององค์กรให้ดีเสียก่อน
ในการจัดคนเข้าท�ำงานทุกองค์กรต้องการทรัพยากรคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิด มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง เมือ่ ได้คนเข้าท�ำงานแล้วสิง่ ทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงต่อไป คือ การรักษาคนให้มปี ระสิทธิภาพในการท�ำงาน ซึง่ คน
เราจะมีประสิทธิภาพในการท�ำงานได้นั่นก็คือ ต้องมีความอยากที่จะท�ำสิ่งนั้น หรือตั้งใจกับสิ่งที่ท�ำ นั่นก็คือ
เรื่องจิตใจ หรือขวัญและก�ำลังใจนั่นเอง และเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาไม่ควรมองข้าม และควรให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากขวัญและก�ำลังใจก็เหมือนสุขภาพมนุษย์ที่ต้องการเอาใจใส่ดูแล และรักษา
ให้มรี ะดับขวัญและก�ำลังใจให้สงู เสมอ ขวัญและก�ำลังใจทีด่ มี ผี ลส�ำคัญยิง่ ต่อการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จะเต็มใจท�ำต่อค�ำสัง่ ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ และส่งผลต่อความส�ำเร็จของงาน หรือภารกิจของหน่วย
108 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ต�ำรวจไทยเป็นหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งอยู่ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยเป็นส่วนราชการ
ไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงใด ๆ แต่ด�ำรงฐานะเป็นกรม อีกทั้งยังอยู่ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยของบ้านเมืองรักษาความสงบ จับกุม และ
ปราบปรามผูก้ ระท�ำผิดกฎหมาย นับว่าเป็นผูม้ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบอันยิง่ ใหญ่ในการดูแลคุม้ ครองประชาชน
ให้เกิดความสงบสุข
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงสวัสดิการต�ำรวจจะพบได้ว่า ข้าราชการต�ำรวจได้รับสวัสดิการสิทธิ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสวัสดิการถือเป็นสิ่งที่สำ� คัญที่องค์กร หรือหน่วยงานต้องจัดให้แก่บุคคลากร เช่น
ที่พักอาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และวันหยุดพิเศษ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จัดหานอกเหนือจาก
ค่าจ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรควรปฏิบัติเพื่อธ�ำรงรักษา และจูงใจให้บุคคลท�ำงานกับองค์กร การจัดการสวัสดิการ
ถือเป็นสิ่งส�ำคัญและเป็นขวัญและก�ำลังใจ (ปฏิพันธ์ สุกด้วง, 2555) ซึ่งหากข้าราชการต�ำรวจไม่ได้สวัสดิการ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานในการด�ำรงเลี้ยงชีพย่อมส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
ไม่มีการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพของตนเองอันเป็นบุคลากรของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ตลอดจน
การพัฒนาองค์กรอันได้แก่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ในการให้บริการประชาชนอย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพได้ ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการต�ำรวจเป็นที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาประชาชนด้วย
(Sukduang, 2012)
ส�ำหรับกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 มีจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ปฏิบัติงานมีจ�ำนวน 1,318 นาย
โดยมีสถานีต�ำรวจนครบาลในสังกัด จ�ำนวน 8 สถานี พื้นที่ในเขตรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่ส�ำคัญ อาทิ
เช่น ส่วนราชการระดับประเทศ แหล่งที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งการค้าที่มีประชาชน
และนักท่องเทีย่ วเดินทางมาเยีย่ มชมอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีป่ ฏิบตั งิ านมีจำ� นวน
มากในการให้บริการอ�ำนวยความสะดวก และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างแข็งขัน สอดคล้องกับ
ความส�ำคัญด้านสวัสดิการทีย่ อ่ มมีผลต่อเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ โดยพิจารณาประเด็นภารกิจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจซึ่งมีจ�ำนวนมากแต่อาจจะไม่ได้สวัสดิการที่จัดสรรให้โดยาครัฐอย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผล
ท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหากไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
ที่เพียงพอหรือสอดคล้องกับความต้องการ การศึกษาในครั้งนี้จะท�ำให้ทราบถึงความต้องการด้านสวัสดิการ
ของ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 และยังสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
ค่าครองชีพ และเป็นขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต�ำรวจต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ชัน้ ยศ แผนกปฏิบตั งิ านปัจจุบนั และรายได้ตอ่ เดือน
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีความต้องการ
Royal Academy (2003) ได้ แ ยกความหมายของค� ำ ว่ า ความต้ อ งการ ออกเป็ น ค� ำ ว่ า
“ความ” หมายถึง เนื้อหา เกิดความ อาการ “ต้องการ” หมายถึง อยากได้ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้
ดังนั้น “ความต้องการ” จึงหมายถึง ความอยากได้ หรืออาการที่อยากได้ และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าว
จะท�ำให้บุคคลเกิดสิ่งเร้าที่มากระตุ้น และมีแรงขับภายในเกิดขึ้น จึงมีผลท�ำให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมา
เพื่อดิ้นรน และเสาะแสวงหาการตอบสนองความต้องการนั้น ๆ (Suwanmanarat, 2010) เมื่อได้รับ
การตอบสนองแล้วบุคคลนั้นก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ หรือมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นมา ทดแทน
วนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด สอดคล้องกับ Jangrungruang (2007) ที่กล่าวว่าความต้องการของมนุษย์นั้นมี
ที่สิ้นสุด เมื่อมนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนองในขั้นต้นแล้ว มนุษย์ก็เกิดความต้องการในขั้นต่อไป และมี
ความต้องการมากมายหลายสิ่งในระดับที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางกายภาพ อาหาร น�้ำดื่ม
อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการด้านความปลอดภัย ความมั่นคง การยอมรับ
การยกย่อง ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติยศและอื่น ๆ
กล่าวคือ นอกจากมนุษย์จะมีความต้องการขั้นพื้นฐานแล้ว มนุษย์ยังมีความต้องการทางด้านสังคม
โดยการที่บุคคลขวนขวายให้ได้มาซึ่งตนยังขาดอยู่จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายในตนเองอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการ เรียนรู้ ศึกษาจากวิชาการประสบการณ์ จนกว่าจะได้รับสิ่งที่
ตนปรารถนาตามความต้องการ (Awakul, 1997 Quoted in Kongthon, 2015) และมนุษย์นั้นหลังจาก
ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการต่าง ๆ แล้ว ก็จะมีการพัฒนาไปตามล�ำดับขั้น และจนท้ายสุด นั่นคือ
การน�ำตนเองไปสู่ระดับสูงสุด โดยการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งความต้องการทางด้านจิตใจ
จะมีส่วนช่วยให้เกิดแรงขับนาการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วย (Chaiyawong, 2007)
ทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้
เดวิด ซี แมคเคิลแลนด์ (McClelland, 1961) ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ถึงความต้องการของ
มนุษย์ สามารถสรุปได้ว่า มนุษย์เรียนรู้ความต้องการจากการรวมกลุ่มในสังคมที่มีความใกล้ชิด จากนั้นความ
ต้องการได้ขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ในทางสังคมมีความส�ำคัญต่อ
ความต้องการอยู่ สามประการ ดังนี้
1. ความต้องการความส�ำเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการที่จะท�ำงานได้ดีขึ้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีมาตรฐานสูงขึ้นในชีวิต มีความต้องการความส�ำเร็จสูงจะมีลักษณะพฤติกรรม
2. ความต้องการอ�ำนาจ (Need for Power) เป็นความต้องการทีจ่ ะมีสว่ นควบคุม สร้างอิทธิพล หรือ
รับผิดชอบในกิจกรรมของผู้อื่น ผู้มีความต้องการอ�ำนาจจะมีลักษณะพฤติกรรม ความต้องการอ�ำนาจมีสอง
ลักษณะ คือ อ�ำนาจบุคคล และอ�ำนาจสถาบัน อ�ำนาจบุคคลมุง่ เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวมากกว่าองค์กร แต่อำ� นาจ
สถาบันมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยท�ำงานร่วมกับคนอื่น
3. ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการที่จะรักษามิตรภาพและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไว้อย่างใกล้ชิด
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แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
นักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายและแนวคิดความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการ ดังนี้
Kongeiad (2011) กล่าวถึงความหมายของค�ำว่า สวัสดิการ คือ บริการ หรือกิจกรรมใด ๆ ทีห่ น่วยงาน
ราชการหรือองค์การธุรกิจเอกชนจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรือผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นองค์การนัน้ ๆ
ได้รับความสะดวกสบายในการท�ำงาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการด�ำเนินชีวิต หรือ
ได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ�ำ กล่าวคือ เป็นผลประโยชน์และบริการต่าง ๆ
ที่องค์กรได้จัดให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นทั้งบุคลากรที่ยังปฏิบัติอยู่ หรือบุคลากรที่พักงานชั่วคราว และบุคลากร
ที่พ้นจากหน้าที่ไปแล้วก็ตาม (Sathorn, 2004 อ้างถึงใน เมธี ศาสตร์สาระ, 2550) ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจได้
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ และก�ำลังใจที่ดีเพื่อจะได้ใช้ก�ำลังกายก�ำลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตน
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องวิตกกังวล ปัญหายุ่งยากทั้งในส่วนตัวและครอบครัวท�ำให้มีความพอใจ
ในงาน มีความรักและตั้งใจที่จะท�ำงานนั้นให้นานที่สุด ส�ำหรับสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบนั้นย่อมหมายถึง
สวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง (Kongeiad, 2011)
สอดคล้องกับค�ำนิยามโดย Ministry of Social Development and Human Security (2005) ว่า
สวัสดิการสังคมนัน้ หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึง่ เกีย่ วกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานของประขาชนให้มีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ี และพึง่ ตนเองได้อย่างทัว่ ถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทัง้ ทางด้านการศึกษา สุขภาพ
อนามัย ทีอ่ ยูอ่ าศัย การท�ำงานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุตธิ รรม และบริการสังคมทัว่ ไป โดย
ค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ การมีสว่ นร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และสิทธิทปี่ ระชาชนจะต้อง
ได้รบั โดยการก�ำหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของสังคมไทย ขึน้ อยูก่ บั การ
ให้ความหมายโดยใช้ฐานคิดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสังคมนั้น ๆ
รูปแบบสวัสดิการ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการมากกว่าหนึ่งรูปแบบขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นมา
จากการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก ซึ่งนักวิชาการด้านสวัสดิการสังคมมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าโลกหลัง
ยุคโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้ระบบสวัสดิการสังคมในอดีตที่ผ่านมาต้องปรับตัวใหม่ เนื่องจากความหลากหลาย
ของชนเผ่า เชื้อชาติ วัฒนธรรมมีมากขึ้น การจัดสวัสดิการในรูปแบบนี้จึงให้ความส�ำคัญกับมนุษย์ทุกคน
ภายใต้หลักความเท่าเทียมกัน หลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชนหลักการมีส่วนร่วมและความต้องการ
ของประชาชน
ลักษณะของสวัสดิการตามที่ Pigors and Myers (อ้างถึงในฐากร จะนะพรม, 2552) ได้จ�ำแนกไว้ว่า
สวัสดิการออกเป็น 6 ประเภท คือ
1. สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรภรรยาของพนักงาน หรือข้าราชการ
ได้แก่ เงินทุนช่วยเหลือ เงินกู้ ค่าเช่าบ้าน เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนบางประการให้กบั พนักงานหรือข้าราชการ
ได้แก่ การจัดตั้งสหกรณ์ การจ่ายเสื้อผ้าหรือเครื่องแบบให้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การรักษาพยาบาลตนเอง
และครอบครัว การจัดยานพาหนะส�ำหรับรับส่ง อาคารเช่าซื้อ การจัดสรรที่ดิน และการสมรส เป็นต้น
2. สวัสดิการด้านสังเคราะห์ บริการประเภทนี้มีขอบเขตกว้างขวางมาก รวมถึงการให้ค�ำปรึกษา
แนะแนว และช่วยเหลือทางกฎหมาย การรับฟัง และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และบริการด้านอื่น ๆ เช่น
การจัดสถานที่ท�ำงาน โรงอาหาร ห้องน�้ำห้องส้วม ให้ถูกสุขลักษณะและอนามัย
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3. สวัสดิการด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ข้าราชการ หรือพนักงานมีโอกาสได้รับ
การฝึกอบรม หรือศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งช่วยเหลือการศึกษาของบุตรด้วยบริการ
ต่าง ๆ ในด้านนี้และการจัดให้มีการฝึกอบรมในระดับและประเภทต่าง ๆ
4. สวัสดิการนันทนาการ เช่น จัดให้มสี โมสร มีการแข่งขันกีฬา มีหอ้ งพักผ่อนหย่อนใจนอกเวลาท�ำงาน
5. สวัสดิการด้านการสร้างความมั่นคง ได้แก่ ผลประโยชน์หรือบริการตอบแทนที่สร้างความมั่นคง
ตามควรแก่อัตภาพในการด�ำรงชีวิตของข้าราชการ เช่น เงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ เงินทดแทนการประกันประเภท
ต่าง ๆ เงินทุนสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ
6. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำทุกปี ให้บริการด้านการแพทย์
และพยาบาล การจ่ายยา การอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาตัว การจัดส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
กล่าวคือ สวัสดิการ คือ การบริการ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ทางหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน
จ�ำเป็นต้องมีการจัดสรรให้แก่ผู้ปฏิบัตินอกเหนือจากค่าจ้างเงินเดือน ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ ผู้ที่พักงานชั่วคราว
หรือผูท้ พี่ น้ จากหน้าทีไ่ ปแล้วอย่างเหมาะสมตามอัตภาพ สอดคล้องกับความต้องการและมีความยืดหยุน่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์พร้อม เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ในลักษณะรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการพื้นฐาน และความต้องการพัฒนาตนเองของบุคคลในฐานะมนุษย์ และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต�ำรวจ
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำ� หรับข้าราชการต�ำรวจและครอบครัว ไว้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน
1. สวัสดิการและประโยชน์เกือ้ กูลของข้าราชการ เป็นสวัสดิการทีร่ ฐั รับผิดชอบด�ำเนินการ ค่าใช้จา่ ย
ให้จา่ ยจากงบประมาณแผ่นดิน สวัสดิการประเภทนี้ ได้แก่ 1.1) สวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล 1.2) เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 1.3) เงินสวัสดิการส�ำหรับบุตร 1.4) เงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
1.5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ 1.6) ค่าเช่าบ้าน
2. สวัสดิการภายในส่วนราชการ เป็นสวัสดิการที่หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ริเริ่มส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มกี ารจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการขึน้ ตามระเบียบ ส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายใน ส่วนราชการ พ.ศ. 2530 เพือ่ ช่วยเหลือ และอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั ริ าชการและการด�ำรงชีวติ
ของข้าราชการในสังกัด เช่น ค่าใช้จ่ายจากกองทุนสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการของส่วนราชการเป็น
ผูจ้ ดั หารายได้ และคณะกรรมการมีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย ระเบียบการด�ำเนินการก�ำกับดูแลการจัดสวัสดิการ
ภายใน ส่วนราชการสวัสดิการประเภทนี้ ได้แก่ 2.1) การออมทรัพย์ 2.2) การกู้เงิน 2.3) การเคหะสงเคราะห์
2.4) การสงเคราะห์ข้าราชการ 2.5) การฌาปนกิจ 2.6) การกีฬาและนันทนาการ 2.7) ร้านสวัสดิการ
3. การจัดสวัสดิการภายในส่วนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ข้าราชการต�ำราจนอกจากจะได้รับ
สวัสดิการข้างต้นแล้ว ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ก็ได้มีการจัดสวัสดิการภายในส่วนของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือเพิม่ พูนขวัญและก�ำลังใจให้แก่ขา้ ราชการในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้ 3.1) สวัสดิการ
ด้านสันทนาการและการบริการ ได้แก่ สถานตากอากาศพักฟื้น (บางละมุง) และสโมสรต�ำรวจ 3.2) สวัสดิการ
ด้านการให้กยู้ มื เงิน ได้แก่ เงินกูก้ องกลางในกรณีปกติ กรณีพเิ ศษ เงินกูก้ องกลางเพือ่ จัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัย โครงการ
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการต�ำรวจเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
3.3) สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 3.4) สวัสดิการที่ด้านอยู่อาศัย และอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่
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ราชการได้แก่ อาคาร บ้านพักส่วนกลาง โครงการเคหะสงเคราะห์ส�ำหรับข้าราชการต�ำรวจ เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อซื้อขาย รถจักรยานยนต์ผ่อนส่ง และเงินทุนหมุนเวียน เพื่อซื้อขายอาวุธปืนผ่อนส่ง และ 3.5) กองทุน
สงเคราะห์ ได้แก่ การฌาปนกิจ มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการต�ำรวจและครอบครัว มูลนิธิสงเคราะห์ต�ำรวจ
จราจร (กรณีปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร) และมูลนิธิสงเคราะห์บุตรข้าราชการต�ำรวจ (Police Major
General) (Kiemsiri, 2010)
จากการทบทวนวรรณกรรมกล่าวโดยสรุป คือ มนุษย์นั้นมีความต้องการอันเป็นพื้นฐานในการด�ำรง
เลี้ยงชีพให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคม ซึ่งมนุษย์จะเสาะแสวงหามาซึ่งความต้องการเหล่านั้น หากมนุษย์นั้นได้
รับความต้องการในขั้นพื้นฐานในการเลี้ยงชีพแล้วมนุษย์จะมีความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองต่อไป ซึง่ ความต้องการเหล่านีข้ องมนุษย์ควรได้รบั การจัดสรรไว้เพือ่ เป็นสวัสดิการของแต่ละองค์กร หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและแรงจูงใจให้
เกิดแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยทางหน่วยงานการต�ำรวจ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีความส�ำคัญในการบริการประชาชน
ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดแก่ประชาชนนั้น สมควรที่จะได้รับสวัสดิการในการดูแลที่ในฐาน
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยสามารถจ�ำแนกได้เป็น 1) สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 2) สวัสดิการด้านสังเคราะห์
3) สวัสดิการด้านการศึกษา 4) สวัสดิการนันทนาการ 5) สวัสดิการด้านการสร้างความมัน่ คง และ 6) สวัสดิการ
ด้านสุขภาพอนามัย
ลักษณะและรูปแบบของสวัสดิการต�ำรวจทีม่ ไี ว้ให้ซงึ่ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีจ่ งึ เป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญในการสร้าง
แรงจูงใจ แรงขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่ดี อีกทั้งการก่อให้เกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์กรอีกด้วย จึงน�ำมาซึ่งกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้

กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

สมมติฐานการวิจัย
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล มีความแตกต่างกัน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยใช้วิธีวิธีการส�ำรวจ (Survey research)
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการต�ำรวจสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 วิธีการหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อน
ในการสุ่ม 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 307 คน ท�ำการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
Probability Proportional to Size จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 สถานี สังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทั้ง
ฉบับที่ 0.874 และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ทั้งฉบับที่ 0.727 ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ
แผนกปฏิบัติงานปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อค�ำถามความคิดเห็นเกีย่ วกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยพัฒนามา
และจัดท�ำข้อค�ำถามโดยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ สวัสดิการ
ด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านการสงเคราะห์ สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการ
ด้านการสร้างความมั่นคง และด้านสุขภาพอนามัย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแสดงความคิดเห็น และเป็นค�ำถามปลายเปิด
ผู้ตอบแทนสอบถามสามารถตอบค�ำถามได้อย่างอิสระทั้งในเชิงข้อปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดต่าง ๆ
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ชั้นยศ แผนกปฏิบัติงานปัจจุบัน และรายได้ต่อเดือน และค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของ
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
3.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test ใช้ส�ำหรับทดสอบความแตกต่างด้าน
สถานภาพส่วนบุคคลทีม่ ตี วั แปรแบ่งเป็น 2 กลุม่ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test ใช้สำ� หรับ
ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ท�ำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถน�ำเสนอผลวิจัยจ�ำแนกออกเป็น 3 ข้อดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคล
จ�ำนวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจ�ำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ
ชั้นยศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 90.6 อายุของกลุ่ม
ตัวอย่าง อยู่ในช่วง 30-40 ปี จ�ำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 สถานภาพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างสมรส
แล้ว จ�ำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 ระดับการศึกษา พบว่า การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 ระดับชั้นยศ ส่วนใหญ่มีระดับชั้นประทวน จ�ำนวน 207 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.4 แผนกปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานด้านการจราจร จ�ำนวน 169 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.0 รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ อยู่ประมาณ 15,001-25,000 บาท จ�ำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4
2) ผลวิจัยตามวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของ
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
จาการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1) สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 2) สวัสดิการด้านสังเคราะห์
3) สวัสดิการด้านการศึกษา 4) สวัสดิการนันทนาการ 5) สวัสดิการด้านการสร้างความมั่นคงและ 6) สวัสดิการ
ด้านสุขภาพอนามัย
พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมค่าเฉลี่ยต่อสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านสังเคราะห์
สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านการสร้างความมั่นคง และสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย ทั้ง 5 ด้าน
นี้มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นในสวัสดิการ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย (มีค่าเฉลี่ย 3.06) รองลงมา คือ สวัสดิการด้าน
นันทนาการ (มีค่าเฉลี่ย 3.00) สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ (มีค่าเฉลี่ย 2.98) สวัสดิการด้านการสร้างความมั่นคง
(มีค่าเฉลี่ย 2.93) สวัสดิการด้านการสงเคราะห์ (มีค่าเฉลี่ย 2.72) สวัสดิการด้านการศึกษานั้นมีระดับค่าเฉลี่ย
ที่น้อยที่สุด 2.59 อยู่ในระดับน้อย ดังตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน
n = 307

3) ผลวิจัยตามวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของ
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ชั้นยศ แผนกปฏิบัติงานปัจจุบัน และรายได้ต่อเดือน
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พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
3.1 เพศ จ�ำแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ไม่แตกต่างกัน
3.2 อายุ จ�ำแนกตามอายุ พบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล
6 โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3.3 สถานภาพ จ�ำแนกตามสถานภาพ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3.4 ระดับการศึกษา จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของ
กองบังคับการข้าราชการต�ำรวจนครบาล โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3.5 ระดับชั้นยศ จ�ำแนกตามชั้นยศ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3.6 แผนกปฏิบัติงานปัจจุบัน จ�ำแนกตามแผนกปฏิบัติงานปัจจุบัน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นสวัสดิการ
ด้านการศึกษาที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันที่นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 จ�ำนวน 4 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 กลุ่มแผนก
ปฏิบัติงานงานธุรการ กับกลุ่มแผนกปฏิบัติงานงานสืบสวน คู่ที่ 2 กลุ่มแผนกปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม
กับกลุ่มแผนกปฏิบัติงานสอบสวน คู่ที่ 3 กลุ่มแผนกปฏิบัติงานสอบสวน กับกลุ่มแผนกปฏิบัติงานงานสืบสวน
คู่ที่ 4 กลุ่มแผนกปฏิบัติงานสอบสวน กับกลุ่มแผนกปฏิบัติงานจราจร เนื่องจากการขอรับทุนการศึกษาของ
บุตรมีกฎระเบียบยุ่งยาก และล่าช้าในการอนุมัติเงิน แต่ทุนการศึกษาของบุตรมีความเพียงพอและได้รับ
ทั่วถึงกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสวัสดิการของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 สวัสดิการด้านการศึกษา จ�ำแนกตามแผนกปฏิบัติงานปัจจุบัน
แผนกปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน
		
งานธุรการ
2.42
งานป้องกัน
2.67
ปราบปราม
งานสอบสวน
2.38
งานสืบสวน
2.89
งานจราจร
2.60
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งานธุรการ
2.42
-

งานป้องกัน งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร
ปราบปราม
2.67
2.38
2.89
2.60
.2523
.0369
.4696*
.1869
.2892*
.2172
.0654
-

-

.5065*
-

.2238*
.2826
-

3.7 รายได้ต่อเดือน จ�ำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสวัสดิการด้าน
เศรษฐกิจทีม่ คี วามคิดเห็นแตกต่างกันทีน่ ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 จ�ำนวน 3 คู่ ได้แก่ คูท่ ี่ 1 รายได้ตำ�่ กว่า 15,000
บาท กับรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป คู่ที่ 2 รายได้ 15,001-25,000 บาท กับรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป คู่ที่ 3
รายได้ 25,001-35,000 บาท กับรายได้ 35,001 บาท ขึ้นไป เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันย่อมมีผลต่อการ
ด�ำรงชีพของตนเอง และครอบครัว ควรได้รับเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ จ�ำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
		
ต�่ำกว่า 15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป

ต�่ำกว่า 15,000 15,001-25,000 25,001- 35,001 บาท
บาท
บาท
35,000 บาท
ขึ้นไป
2.85
3.02
2.93
3.46

2.85
. 1656
. 0758
3.02
.0898
2.93			
3.46				

.6017*
.4360*
.5259*
-

อภิปรายผล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
1. สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวม สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thunjaroen (2015) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการของบุคลากร
กรมการบินพลเรือน
2. สวัสดิการด้านการศึกษา โดยภาพรวม สวัสดิการด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับน้อย
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thaugsuban, Vichaidit & Jathurat (2017) ศึกษาเปรียบเทียบ และหาแนวทาง
เสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน สังกัดต�ำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า สวัสดิการ
ของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน สังกัดต�ำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และแนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน คือ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
ศึกษาให้แก่ข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน
3. สวัสดิการด้านการสงเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมสวัสดิการด้านการสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thaugsuban, Vichaidit & Jathurat (2017) ศึกษาเปรียบเทียบ
และหาแนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน สังกัดต�ำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า สวัสดิการของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน สังกัดต�ำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สวัสดิการด้านการสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง
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4. สวัสดิการด้านนันทนาการ พบว่า โดยภาพรวม สวัสดิการด้านนันทนาการมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thunjaroen (2015) การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการ
ของบุคลากรกรมการบินพลเรือน ผลการศึกษาวิจัย พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการ ทั้ง 7 ด้าน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ
ไม่แตกต่างกันแต่ในส่วนด้านกีฬา และนันทนาการมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
5. ด้านการสร้างความมั่นคง พบว่า โดยภาพรวม สวัสดิการด้านการสร้างความมั่นคง มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chaiyachet (2015) ศึกษาจัดสวัสดิการทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพ
ของพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนแนวทางการแก้ปญ
ั หาการได้รบั สวัสดิการ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงาน พบว่า
การจัดสวัสดิการ
6. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย โดยภาพรวม สวัสดิการสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lasongyang (2014) ศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม
ของแรงงานในระบบในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษา พบว่า การให้
สวัสดิการสังคมกับบุคคลทั่วไปตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบแต่กลับ
ได้รบั สวัสดิการสังคมทีด่ กี ว่าแรงงานในระบบ เช่น ปัญหาเกีย่ วกับความต้องการเปลีย่ นแปลงระบบการจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาล ปัญหาเกี่ยวกับความต้องการก�ำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบ ปัญหาเกี่ยวกับความต้องการ
ขยายขอบเขตประเภทของโรค งานวิจัยฉบับนี้จึงได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา กล่าวคือ ควรมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการก�ำหนดระบบการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากระบบเหมาจ่ายเป็นระบบจ่ายตาม
ใบเสร็จ ควรมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การค�ำนวณการจ่ายเงินสมทบโดยให้คิดจากรายได้ที่แท้จริง และควรให้
ผู้ประกันตนได้รับการรักษาโรคทุกโรคแม้จะเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นเดียวกับผู้ประกันสุขภาพแห่งชาติ
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยจ�ำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามเพศ
โดยภาพรวมเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เพราะข้าราชการต�ำรวจนครบาล 6 ไม่ว่าจะ
เพศชาย หรือเพศหญิงต่างมีความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดและมุ่งน�ำตนเองไปสู่ระดับสูงสุดจึงแสดงพฤติกรรม
ในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตนอย่างเป็นขั้นตอน และมีแบบแผนภายใต้
หลักความเท่าเทียมกัน หลักความเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaiyawong (2007) มนุษย์นั้นมี
ความต้องการพืน้ ฐานซึง่ ท�ำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมในการค้นหาสิง่ ต่าง ๆ เพือ่ เป็นการตอบสนองความต้องการ
ทางกายภาพ เมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองแล้วจะท�ำให้เกิดความต้องการในขั้นต่อ ซึ่ง
ความต้องการของมนุษย์นั้น เป็นความต้องที่ไม่มีวันสิ้นสุด จึงมีผลให้บุคคลเกิดการค้นหาสิ่งต่าง ๆ และ
มีการพัฒนาไปตามล�ำดับขั้น จนท้ายสุด นั่นคือ การน�ำตนเองไปสู่ระดับสูงสุด
2. อายุ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามอายุ
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เพราะข้าราชการต�ำรวจนครบาล 6 มีเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน
เพียงพอแก่การด�ำรงชีพของตนเองและครอบครัว ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและค่าเดินทางในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเหมาะสม
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Charoenloet (2015) ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวัสดิการ
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และคุณภาพชีวติ และความจงรักภักดีของพนักงานราชการกรมควบคุมโรคอยูใ่ นระดับมาก ส�ำหรับการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวัสดิการ และคุณภาพชีวิต
แตกต่างกัน และพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน
3. สถานภาพ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนก
ตามสถานภาพ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เพราะข้าราชการต�ำรวจนครบาล 6 ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานภาพใด โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง ได้รบั การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่งอย่างยุตธิ รรม ได้รบั เงินทุนสงเคราะห์
ประเภทต่าง ๆ มีเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญค่าตอบแทนพิเศษที่มั่นคง สวัสดิการ และเงินทดแทนอย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการทีอ่ ยูบ่ นฐานความหลากหลายความเป็นธรรมทางสังคม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thunjaroen
(2015) การศึกษาความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดสวัสดิการของบุคลากรกรมการบินพลเรือน ผลการศึกษา พบว่า
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการ ทั้ง 7 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจ ด้านบ้านพักราชการ ด้านบ้านพักรับรอง และด้านร้านอาหารไม่แตกต่างกัน
4. ระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนก
ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เพราะข้าราชการต�ำรวจนครบาล 6 มีพื้นฐาน
ทางการศึกษาที่เป็นกระบวนการเรียนรู้มีความรู้ การฝึก การอบรม มุ่งให้เป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุและผล สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ อาชีพ
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thaugsuban, Vichaidit & Jathurat (2017) ศึกษาเปรียบเทียบ และหาแนวทาง
เสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน สังกัดต�ำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน สังกัดต�ำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า สวัสดิการของข้าราชการ
ต�ำรวจชัน้ ประทวน สังกัดต�ำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางการได้รบั สวัสดิการ
ของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวนไม่แตกต่างกัน และแนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ำรวจ
ชัน้ ประทวน คือ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ขา้ ราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน และควรก�ำหนด
ค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหมาะสมต่อภารกิจหน้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน ควรให้การดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยของข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพร่างกายให้มคี วามสมบูรณ์แข็งแรง
5. ชั้นยศ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตาม
ชั้นยศ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เพราะข้าราชการต�ำรวจนครบาล 6 ทุกชั้นยศที่ปฏิบัติงานได้
สิทธินับเวลาราชการทวีคูณซึ่งส่งผลต่อขั้นเงินเดือน และการขอขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ หรือล�ำดับอาวุโส
มีการเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่งอย่างยุติธรรม และได้รับสวัสดิการ และเงินทดแทนอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Thaugsuban, Vichaidit & Jathurat (2017) ศึกษาเปรียบเทียบ และหาแนวทางเสริมสร้าง
สวัสดิการของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน สังกัดต�ำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานีผลการเปรียบเทียบการได้
รับสวัสดิการของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวนที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นยศ เงินเดือน อายุราชการ สถานภาพ
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว ขนาดสถานีตำ� รวจ มีการได้รบั สวัสดิการของข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน ไม่แตก
ต่างกันและแนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน คือ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษาให้แก่ขา้ ราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน และควรก�ำหนดค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหมาะสมต่อภารกิจหน้าที่
ของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน ควรให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัยของข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวนเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
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6. แผนกปฏิบัติงานปัจจุบัน พบว่า การศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามแผนกปฏิบัติงานปัจจุบัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นสวัสดิการด้านการ
ศึกษาที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันที่นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ได้แก่ คู่ที่ 1 กลุ่มแผนกปฏิบัติงานงานธุรการ
กับกลุ่มแผนกปฏิบัติงานงานสืบสวน คู่ที่ 2 กลุ่มแผนกปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม กับกลุ่มแผนกปฏิบัติงาน
สอบสวน คู่ที่ 3 กลุ่มแผนกปฏิบัติงานสอบสวน กับกลุ่มแผนกปฏิบัติงานงานสืบสวน คู่ที่ 4 กลุ่มแผนกปฏิบัติ
งานสอบสวนกับกลุ่มแผนกปฏิบัติงานจราจร เพราะการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงาน
มีโอกาสได้รบั การฝึกอบรม หรือศึกษาต่อทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ และการขอรับทุนการศึกษาของบุตร
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพิ่มพูนขวัญและก�ำลังใจให้แก่ข้าราชการต�ำรวจนครบาล 6 ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nagrugsa (2016) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความพึงพอใจต่อสวัสดิการและการบริหารสวัสดิการ
ที่ส่งผลต่อความเหนื่อยล้าในการท�ำงาน และความผูกพันในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ผลการศึกษา พบว่า
ความพึงพอใจต่อสวัสดิการส่งผลต่อความเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพในด้านการลดความเป็น
บุคคลและด้านการลดความส�ำเร็จส่วนบุคคลแต่ไม่ส่งผลต่อด้านความรู้สึกเหนื่อยล้า ส�ำหรับความพึงพอใจต่อ
การบริหารสวัสดิการส่งผลต่อความเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานด้านความรูส้ กึ เหนือ่ ยล้า และด้านการลดความเป็น
บุคคลแต่ไม่ส่งผลต่อด้านการลดความส�ำเร็จส่วนบุคคล ส่วนความพึงพอใจต่อสวัสดิการส่งต่อความผูกพันใน
อาชีพด้านการมีเอกลักษณ์ในอาชีพ และการวางแผนในอาชีพเท่านัน้ โดยความพึงพอใจต่อการบริหารสวัสดิการ
ส่งผลต่อความผูกพันในอาชีพด้านความผูกพันในอาชีพและด้านความอดทนในอาชีพ
7. รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่ า การศึ ก ษาความต้ อ งการด้ า นสวั ส ดิ ก ารของ กองบั ง คั บ การ
ต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นสวัสดิการ
ด้านเศรษฐกิจที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันที่นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ได้แก่ คู่ที่ 1 รายได้ ต�่ำกว่า 15,000 บาท
กับ รายได้ 35,001 บาทขึ้นไป คู่ที่ 2 รายได้ 15,001-25,000 บาท กับรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป คู่ที่ 3
รายได้ 25,001-35,000 บาท กับ รายได้ 35,001 บาทขึ้นไป เพราะเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันย่อมมีผลต่อ
การด�ำรงชีพของตนเองและครอบครัว การได้รับเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือมูลนิธิต�ำรวจในวงเงินที่ได้รับจากมูลนิธิต�ำรวจในกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaiyachet (2015) ศึกษาจัดสวัสดิการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาการได้รับสวัสดิการ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงาน พบว่า
การจัดสวัสดิการ และสวัสดิการที่ไม่ได้รับการจัดสรร มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 พบว่า
1) ควรส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็น
แรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน
2) ควรส่งเสริมสวัสดิการด้านการศึกษา โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลใน
ครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น
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3) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคคลในการท�ำงานอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรท�ำวิจยั เชิงส�ำรวจเกีย่ วกับปัญหาและความต้องการการจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทัง้ ใน
ระดับสัญญาบัตรและระดับประทวนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ เป็นการเปรียบเทียบและจัดการในเรือ่ งสวัสดิการให้แก่
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในระดับต่าง ๆ หรือประจ�ำการในพื้นที่ต่างกันได้อย่างเหมาะสม
2) ควรท�ำวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจแต่ละสายงาน (สายงานสืบสวน
สอบสวนสายงานป้องกันปราบปรามและสายงานจราจร) ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบข้อมูลในเชิงลึกน�ำไปสู่การจัด
สวัสดิการที่ดีและอย่างเหมาะสมต่อไป
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